
COMISSÃO DE ESTÁGIO - COE 

Orientações, passo-a-passo, para realização de Estágio Obrigatório do Curso de 

Medicina Veterinária 

Para acesso ao calendário e demais documentos/formulários do estágio acessar o 

site – FAMEZ no link: https://famez.ufms.br/graduacao/coe/coe-vet/ 

 

1. Definir um Orientador para orientação do TCC. 

 

2. Eleger 3 membros e 1 suplente que irão participar da banca do TCC. 

o O orientador será um dos membros e automaticamente o Presidente da 

banca. Preencher o formulário com esses dados (item 5.3) 

 

3. Definir o Local do Estágio e contatá-lo para se informar: 

o Qual o período para solicitação de vaga de estágio?  

o Qual o período disponível para realização do estágio? 

o Quais documentos devem ser enviados? 

 Na necessidade de celebração de Acordo de Cooperação, solicitar 

o contato do setor de convênios (e-mail e telefone) e encaminhar a 

COE para iniciarmos o processo de celebração do acordo. 

 Na necessidade de carta de solicitação de estágio, o acadêmico 

precisa encaminhar uma solicitação a COE (via e-mail: 

coe.famez@ufms.br) com os seus dados: (Nome completo, RGA 

e endereço do local pretendido para estagiar, período de realização 

de estágio, área pretendida, nome do Supervisor - caso já tenha 

alguém indicado no local). A COE preparará a carta de solicitação 

(ofício) e encaminhara ao acadêmico. É DE 

RESPONSABILIDADE DO ACADÊMICO O 

ENCAMINHAMENTO DA CARTA AO LOCAL DO 

ESTÁGIO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DADOS E 

DOCUMENTOS QUE FOREM EXIGIDOS. 

 

4. Após o aceita da solicitação de estágio, entrar em contato com o Supervisor para 

elaborar o Plano de Atividades. Preencher o formulário (item 5.2). 

 

5. Acessar o site para preencher o Termo de Compromisso (item 5.1).  

 

6. Preenchidos todos os 3 formulários enviar, via email,  coe.famez@ufms.br e 

mvet.famez@ufms.br. 

 

o Colocar todos os 3 formulários (plano de atividade - item 5.2; termo de 

compromisso - item 5.1; indicação da banca – item 5.3) anexados em um 

ÚNICO ENVIO. (ver prazo para envio no calendário) 
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o Usar seu nome completo no ASSUNTO do email. 

 

#Esses documentos devem ser encaminhados antes do início do estágio obrigatório: 

 

#Os acadêmicos que estagiarão em outra cidade e tiverem dificuldade nas coletas das 

assinaturas no plano de atividade e termo de compromisso é facultado a possibilidade de 

entrega dos documentos por email e sem assinatura, nesse primeiro momento, mas devem 

OBRIGATORIAMENTE, no primeiro dia do estágio, enviar uma cópia assinada e 

escaneada, via email coe.famez@ufms.br e mvet.famez@ufms.br. Os documentos 

originais assinados devem ser entregues imediatamente após o retorno à FAMEZ.  

***A FALTA DOS  DOCUMENTOS ORIGINAIS IMPEDIRÁ A 

APRESENTAÇÃO DO TCC E, CONSEQUENTEMENTE,  APROVAÇÃO NA 

DISCIPLINA. 

 

# acadêmicos que ficarão na FAMEZ a entrega de documentos originais não será 

necessária. 

 

 

7. AO FINAL DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

 A data da apresentação deve ser acertada com orientador e banca, desde que 

respeitando o prazo final para as apresentações previstas no calendário - item 3  

 Não haverá sorteio da data da apresentação.   

 Comunicar data e horário da apresentação e o nome completo dos membros da 

banca, para posterior emissão de certificados, pelos e-mails da 

coe.famez@ufms.br e mvet.famez@ufms.br  

 Realizar a apresentação do TCC via webconferência (a ferramenta fica a critério 

do aluno, orientador e banca). 

o Solicitar que as apresentações sejam gravadas – para o caso de consultas 

e auditorias posteriores. 

 Ao final da apresentação encaminhar aos membros da banca os arquivos: dispensa 

de cópia, ficha de avaliação e ata da provação para preenchimento (item 8). 

o Todas as cópias preenchidas devem ser recolhidas, via e-mail,  pelo 

orientador e posteriormente enviadas via e-mail – DO ORIENTADOR 

para os e-mails da coe.famez@ufms.br e mvet.famez@ufms.br  

 As folhas de frequência, avaliação do estágio pelo supervisor e avaliação do 

estágio pelo estagiário (item 6) devem ser digitalizadas e enviadas (em pdf. Num 
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arquivo ÚNICO), pelo acadêmico, aos e-mails da coe.famez@ufms.br e 

mvet.famez@ufms.br,  logo após o término do estágio. 

 Após correção do TCC/Relatório final o acadêmico deve enviar uma cópia em pdf 

para os e-mails da coe.famez@ufms.br e mvet.famez@ufms.br 

o A versão final do TCC  deve ser enviado em, no máximo, 10 dias após a 

apresentação, em formato pdf, para os e-mails da coe.famez@ufms.br e 

mvet.famez@ufms.br. 
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